ACTA NÚM.43
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 10 de novembre de 2022 es reuneix en aquesta
Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr.
JOSEP BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera
convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma
Canalias i Rafel.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué.
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla Flavià.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 3 de novembre:
-

Dijous 3 de novembre va participar a la Jornada Gastrovolcànica organitzada per
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. L’acte va ser l’inici de la Mostra
Gastronòmica que aquest any celebra la 36a edició.
Divendres 4 de novembre va presentar el punt de llibre del poema 'Volcans
adormits' que el rapsode i poeta Joan Mercader ha regalat a la ciutat i que ja es
pot aconseguir de forma gratuïta a Espai Cràter. A continuació va inaugurar les
jornades 'Repensant llocs per viure', un cicle d’activitats sobre paisatge,
innovació social i benestar emocional on hi col·labora l’Espai Cràter, el Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa i la Universitat de Barcelona i la Residència
Faberllull.

-

-

Al vespre va assistir a la representació de l’espectacle de dansa Sonoma de la
companyia La Veronal al Teatre Principal.
Dissabte 5 de novembre va assistir a la recepció que va tenir lloc al Saló de
Sessions amb les Pubilles i Hereus dels barris d’Olot i de la resta de municipis
de la Garrotxa. A continuació, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va
assistir a l’acte de proclamació de la Pubilla i Hereu de la Garrotxa.
Diumenge 6 va assistir al partit que va disputar la Unió Esportiva Olot i el
Saguntino a l’Estadi Municipal. A continuació, va prendre part de l’entrega de
trofeus de la 28a edició del Trofeu Memorial Raül Ramos al Club Natació Olot.
Dimarts 8 va participar de la roda de premsa de la presentació de Petit Format
que organitza una Càpsula de Teatre i que tindrà lloc a Olot des del 24 fins al 27
de novembre. A la tarda va assistir al Consell Escolar Municipal.
Dimecres 9 va participar de l’acte d’inauguració de Lluèrnia que aquest any
recupera el format habitual i tindrà aquest dissabte a la tarda com a principal dia
d’activitats.

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.

4.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST OPEN CLUB TENIS TAULA
Núm. de referència

: X2022021913

En relació a l’expedient SAL32022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Open Ciutat Olot i altres activitats, per un import de 2500 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22330341480018 en fase “AD”
2202912001, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2202912001

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480018

Import
2500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO CLUB TENNIS TAULA OLOT
100 001 001 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)

3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
4.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST EURAM
Núm. de referència

: X2022052893

En relació a l’expedient SAL32022000012 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Campus Garrotxa 2022, per un import de 6.000 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 22 100 433 480010 en fase “AD” 2206557001, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2206557001

Tipus
Partida
Despeses 22100 433 480010

Import
6000

Descripció
SUBVENCIO EURAM GARROTXA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
4.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST AOAPIX
Núm. de referència

: X2022053267

En relació a l’expedient SAL32022000013 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Diferents activitats durant les Festes, per un import de 2.370 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2206557001 en fase “AD” 2206564001, una
vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200220
2206564001

Tipus
Partida
Despeses 22100 338 480007

Import
2370

Descripció
SUBVENCIO AOAPIX

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència

: X2022024162

En relació a l’expedient SBS22022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO DE VEINS BARRI DEL
MORROT-PLA DE BAIX, amb NIF:G17312323, per un import de 3300 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” 22 160
924, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200844

Tipus
Partida
Despeses 22160 924 480003

Import
3300

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
160 999 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

6.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE
FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT,
L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2022024219

En relació a l’expedient SBS22022000022 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO DE COOPERACIO PER
AL DESENVOLUPAMENT DE BANTANDICORI, amb NIF:G17890724 per un import
de 2000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480043 en fase
“AD” X202202421, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200843

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 480043

Import
2000

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE
FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT,
L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2022024221

En relació a l’expedient SBS22022000023 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO DE SENEGALESOS
D'OLOT, amb NIF:G17744343, per un import de 250 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 22 600 231 4800 en fase “AD” X202202421, una vegada supervisats:
el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del
tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200843

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 480043

Import
250

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
6.3. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE
FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT,
L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2022024225

En relació a l’expedient SBS22022000025, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de ASSOCIACIO HEALTH US NEPAL, amb
NIF:G55301303, per un import de 1900 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 22 600 231 480043 en fase “AD” X202202422, una vegada supervisats:
el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del
tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200843

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 480043

Import
1900

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

7.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2022024248

En relació a l’expedient SBS22022000033, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de FUNDACIO ONCOLLIGA GIRONA, amb
NIF:G17808098, per un import de 1800 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” X202202424, una vegada supervisats:
el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del
tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200842

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 480006

Import
1800

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
160 999 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2022024273

En relació a l’expedient SBS22022000046 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE
PERSONES AMB TEA DE LA GARROTXA, amb NIF:G55315279, per un import de
1400 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480006 en fase
“AD” X202202427, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200842

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 480006

Import
1400

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
160 999 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR AVANÇAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2022024280

Vista la sol·licitud presentada per ATHENA. FOMENT PER A L'ESPERIT EMP. I OCUP.
AMB ACOM. ARTS ESCENIQUES, amb NIF G55283550 que demana un avançament
de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 19/05/22, per un import de
1.200€.
En relació a l’expedient SBS22022000051, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir a l’avançament de la bestreta de 480€ a l’entitat ATHENA. FOMENT
PER A L'ESPERIT EMP. I OCUP. AMB ACOM. ARTS ESCENIQUES en concepte
d’avançament de la subvenció atorgada, destinada a diverses activitats durant el 2022.
SEGON.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot,
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.
Operació Referència
200400
2200842

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 480006

Import
480

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
9.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ACUGA
Núm. de referència

: X2022017185

En relació a l’expedient SIC22022000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció cultural a l’Associació Aules de Difusió Cultural Garrotxa - ACUGA, amb
NIF G17497132, per un import de 2100.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831043, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.
Operació Referència
200300
2200831043

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
2100.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 008

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
9.2. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL COL·LECTIU DE MESTRES DE LA
GARROTXA
Núm. de referència : X2022019564
En relació a l’expedient SIC22022000042, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció cultural al Col·lectiu de Mestres de la Garrotxa, amb NIF G17144049, per
un import de 500.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
22400334480020 en fase “AD” 2200831017, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200300
2200831017

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
500.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 008

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

9.3. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL PENYA CARNAVALESCA "ELS
MARRINXOS"
Núm. de referència : X2022019566
En relació a l’expedient SIC22022000043, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció cultural a la Penya Carnavalesca “Els Marrinxos”, amb NIF G17619552,
per un import de 800.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
22400334480020 en fase “AD” 2200831016, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200300
2200831016

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
800.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 008

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA RELATIU A L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DEL SERVEI
D’OFICINA JOVE DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2022056656

Vist que en data 31 d’agost de 2022 el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar el
Contracte programa 2022 - 2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en
matèria de polítiques de joventut.
Vist que l’esmentat contracte programa contempla en el seu annex, la Fitxa número 42
relativa al servei de suport a les Oficines Joves. En virtut d’aquest servei es preveu que
el Departament aporti al Consell comarcal la quantitat econòmica que consta a la Fitxa
42 per a les despeses de funcionament ordinari de l’Oficina i dels serveis d'emancipació
juvenil.

Vist que també es preveu que aquesta Oficina es gestioni conjuntament amb
l’Ajuntament d’Olot, aportant els recursos logístics i infrastructurals necessaris per al
desenvolupament del projecte/s que reben el finançament.
Vist que actualment el servei de l’Oficina Jove es presta en el local anomenat Ideal Oficina Jove de la Garrotxa, situat a la Plaça Clarà, 6, 2n pis d’Olot.
Vist que els serveis que s’ofereixen des de l’Ideal i que conformen l’Oficina Jove, es
porten a terme en col·laboració amb diferents organismes, amb la finalitat de promoure
entre els joves, un espai on es puguin adreçar per resoldre les seves demandes i alhora
derivar-los a serveis més especialitzats si és el cas. D’acord amb aquesta intenció,
existeix la voluntat per part d’ambdues administracions d’anar dotant de serveis l’Oficina
Jove.
Vist que Físicament l’Oficina Jove està ubicada a Olot però els serveis que ofereix tenen
un caràcter comarcal per a donar cobertura a tots els joves de la Garrotxa.
Vist que des dels seus inicis l’Oficina Jove ha estat congestionada per un equip
multidisciplinar, integrat per professionals d’ambdues administracions, que treballen de
forma col·laborativa i coordinada, amb una visió comarcal, compartint els mateixos
objectius i mantenint una relació de treball estable.
Vist que és voluntat d’ambdues administracions regular aquesta col·laboració a través
de la signatura d’un conveni
En relació a l’expedient ED012022000124 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PROPOSO
Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament d’Olot per als anys 2022-2025, relatiu a l’organització i finançament del
servei Oficina Jove de la Garrotxa, tal i com s’indica en la clàusula quarta de l’esmentat
conveni.
Segon.-Acceptar l’aportació de l’any 2022 de vint-i-set mil euros (27.000€) del Consell
Comarcal de la Garrotxa corresponent, d’una banda, al cost de la contractació d’una
persona en la categoria d’animador sociocultural i de l’altra a una quantitat per a
despeses generals i/o despeses derivades de les activitats d’abast comarcal que
s’organitzin.
Aquesta quantitat s’ingressarà a la partida 2250046504 Subv. Consell Comarcal Oficina
Jove.
Tercer.- Facultar l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni.

Quart.- Fer públics els presents acords al Butlletí Oficinal de la Província, al portal de
transparència i al Registre de convenis de la Generalitat.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DEL CENTRE EXCURSIONISTA D’OLOT
Núm. de referència

: X2022015737

En relació a l’expedient SP062022000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Centre Excursionista
d’Olot per un import de 2149.21 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022
330 341 4800002 en fase “AD” 2200830045, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200400
2200830045

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
2149.21

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 097 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

11.2. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS DE
BATET DE LA SERRA
Núm. de referència

: X2022019752

En relació a l’expedient SP062022000020, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de l’Associació de
Caçadors de Batet de la Serra, per un import de 399.21 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 2022 330 341 4800002 en fase “AD” 2200830033, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830033

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
399.21

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.3. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DE L’ESCOLA PIA D’OLOT
Núm. de referència

: X2022019943

En relació a l’expedient SP062022000045, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de l’Escola Pia d’Olot,
per un import de 3171.65 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330
341 4800002 en fase “AD” 2200830041, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.

Operació Referència
200400
2200830041

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
3171.65

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB ATLÈTIC OLOT
Núm. de referència

: X2022050331

En relació a l’expedient SP062022000063, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIÓ NOMINATIVA, a favor del Club Atlètic olot, per un import de
2500 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 100 341 480006 en fase
“AD” 2206346001, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2206346001

Tipus
Partida
Despeses 22100 341 480006

Import
2500

Descripció
SUBVENCIO CLUB ATLETIC OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

13.1. - ESPORTS_ PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ DEL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2022056172

Antecedents:
Vista la convocatòria de subvencions de:
Organisme
Programa:
Referència

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Subvencions atorgades pel Consell Comarcal de la Garrotxa
Anualitat 2022

En relació a l’expedient SES12022000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar una subvenció per al transport dels alumnes de l’escola Joan XXIII a
la piscina de Les Tries per a realitzar l’activitat de natació organitzada per l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, per un import de dos mil euros (2.000€).
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022057171

En relació a l’expedient CPG22022000064 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/44 per un import de
251.974,38 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
251974.38

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

15.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓNS TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER
EMPRESES SUBMINISTRADORES 3R TRIMESTRE 2022
Núm. de referència : X2022056455

En relació a l’expedient IG192022000013, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les liquidacions del 3r trimestre del 2022 de la taxa per ocupació del
domini públic local per a les empreses explotadores de serveis, de conformitat amb el
que disposa l’article 24-1-c- del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, que importen les quantitats
que es detallen:
LIQUIDACIONS OSL-2022:
•
•
•

Gas............................................................................................23.025,68 €
Telefonia (llevat de TELEFONICA DE ESPAÑA) ..................... 2.957,94 €
Electricitat .............................................................................. 206.626,42 €

TOTAL:

232.610,04 €

S’aprova per unanimitat.
16.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA. EQUIPAMENTS
E3. 2022-2024
Núm. de referència : X2022047915
En relació a l’expedient SCU12022000019 d’acceptació de subvenció per a
equipaments escènics i musicals locals multifuncionals, s’acorda:
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb
destinació als equipaments escènics i musicals multifuncionals Olot 2022-2023-2024,
per un import de 316.716,00 euros.
-

2022: 105.572 €.
2023: 105.572 €.
2024: 105.572 €.

Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció.

Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos:
2022 - 2022 400 450800 SUBV. GENERALITAT ARTS ESCENIQUES I MUSICA.
2023 - A la partida corresponent el 2023.
2024 - A la partida corresponent el 2024.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DELS
TRAMS DELS CARRERS ROSER, MACARNAU I PINTOR DOMENGE QUE
CONFORMEN LA VIABILITAT PERIMETRAL A L’ENTORN DE L’ESPAI CRÀTER
D’OLOT
Núm. de referència : X2022030259
Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2021 , es va aprovar el projecte
tècnic de les obres d’urbanització dels trams dels carrers Roser, Macarnau i Pintor
Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot.
Per Acord de Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres d’urbanització dels trams dels
carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a
l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot” mitjançant procediment obert, amb un pressupost de
set-cents quaranta-quatre mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims
(744.355,23 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en sis-cents quinze mil cent
seixanta-nou euros amb seixanta-un cèntims (615.169,61€) de pressupost net i cent
vint-i-nou mil cent vuitanta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims (129.185,62 €) en
concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
Per acord de Junta de Govern Local de 5 d’agost de 2021, es va adjudicar el contracte
les “Obres d’urbanització dels trams dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge
que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot”, a favor de
l’empresa RUBAU TARRÉS, SL, amb NIF. A-17018813 pel preu de sis-cents vuitantaquatre mil seixanta-dos euros amb quaranta-quatre cèntims (684.062,44 €) iva inclòs ,

que es desglossa en cinc-cents seixanta-cinc mil tres-cents quaranta euros amb
vuitanta-sis cèntims (565.340,86 €) més cent divuit mil set-cents vint-i-un euros amb
cinquanta-vuit cèntims (118.721,58 €) corresponents a l’iva calculat al 21%.
El contracte es va formalitzar amb efectes a 16 de setembre de 2021.
Vist l’informe NI022022002239 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap d’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què informa i justifica la necessitat
de modificar el contracte per causes que no eren previsibles amb antelació, en base a
la informació emesa pel director executiu de l’obra que suposa una desviació econòmica
del projecte.
Vista la necessitat de modificar el contracte i segons la clàusula 40 del plec de clàusules
administratives particulars de la licitació preveu que les causes de modificació no
previstes segueixin l’article 205 de la LCSP.
Fonaments legals
L’article 205 de la LCSP inclou les modificacions de contracte que no preveu el plec de
clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies
imprevisibles i modificacions no substancials en els termes següents:
Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:
1r. Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració
diligent no hauria pogut preveure.
2n. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.
Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de justificar
especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals aquestes prestacions
no es van incloure en el contracte inicial. Una modificació d’un contracte es considera
substancial quan tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent
del subscrit en un principi
Vist l’expedient administratiu CCS12021000032 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte “Obres d’urbanització dels trams dels
carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a
l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot”, adjudicat a l’empresa RUBAU TARRÉS, SL, amb NIF.
A-17018813

Segon.- El cost d’aquesta modificació serà de dinou mil quatre-cents noranta-vuit euros
amb quaranta-dos cèntims (19.498,42 €) IVA inclòs, desglossat en setze mil cent catorze
euros amb quaranta cèntims (16.114,40 €) de pressupost net i tres mil tres-cents
vuitanta-quatre euros amb dos cèntims (3.384,02 €) corresponents a l’IVA calculat al
21%.
Tercer.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec
de la partida:
22 140 1532 61919 ACTUACIONS CARRER MACARNAU
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 1532 61919

Import
19498.42

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS CARRER MACARNAU 100 001 001 001 000 000

Quart.- L’increment total del contracte 16.114,40 € (Pressupost net) i representa una
modificació del 2,85 % del pressupost d’adjudicació.
Cinquè.- REQUERIR a l’adjudicatària del contracte “Obres d’urbanització dels trams
dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a
l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot, l’empresa RUBAU TARRÉS, SL, amb NIF. A-17018813,
per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació
del present acord, formalitzi la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia
definitiva per import de 805,72 €, corresponent al 5% de l’import de la modificació sense
IVA.
L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al compte
corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar que correspon a la
“Garantia definitiva modif. de contracte Obres d’urbanització dels trams dels carrers
Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de
l’Espai Cràter d’Olot Expedient CCS12021000032”. El justificant de l’ingrés s’adjuntarà
a la instància electrònica.
S’aprova per unanimitat.
17.2. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’ADEQUACIÓ DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) A LES
DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT
Núm. de referència : X2022048854
Tipus contracte
Procediment
Criteris

OB
AB
MU

D'OBRES
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Vista la necessitat de contractar les obres d’adequació de l’OAC a les dependències de
la Policia Municipal d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Ramon Prat i Molas, com
a Cap d’Àrea d’Infraestructures Urbanismes i Brigada de data 4 de novembre de 2022.

El projecte tècnic de les obres, va ser aprovar per Junta de Govern Local de data 13
d’octubre de 2022.
El pressupost base de licitació ascendeix a 184.269,02 € IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 152.288,45 € de pressupost net i 31.980,57 € en concepte d’IVA calculat
al tipus del 21%.
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 2,5 mesos, a
comptar del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 152.288,45 €, IVA exclòs.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient
(CCS12022000066.) hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el
projecte d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 13 d’octubre de 2022, i
demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del
2017 (LCSP)
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic ( en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat,
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP,
i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Projecte tècnic , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia en data 25 i 26 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000066 com a regidora delegada
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’adequació de l’OAC a les
dependències de la Policia Municipal, incorporant-hi la documentació a què fa referència
l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres d’adequació
de l’OAC a les dependències de la Policia Municipal, amb un import màxim de licitació

de cent vuitanta-quatre mil dos cents seixanta-nou euros amb dos cèntims (184.269,02
€), IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en 152.288,45 € de pressupost net, més 31.980,57 € en
concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.
La durada màxima del contracte és de 2,5 mesos, a comptar del dia següent a la
signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres d’adequació de l’OAC a les dependències de la Policia
Municipal.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la partida del pressupost municipal:
Any

Econòmic

Programa

Orgànic

2022

140

933

63206

Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22140 933 63206

Pressupost
152.288,45

Import
184269.02

% IVA

Import IVA

21

31.980,57

Import total
184.269,02

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ADEQUACIO PLANTA BAIXA POLICIA 100
(PR22)001 001 001 000 000

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Albert Pons i Clutaró,
arquitecta municipal de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats
determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució , adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació
li atribueixi
Sisè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
17.3. - OBRES D'AMPLIACIÓ DEL SANEJAMENT DEL RECINTE FIRAL DE
L'ESTACIÓ
Núm. de referència : X2022053781
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’ampliació del sanejament del recinte
Firal de l’Estació, com es desprèn de l’informe de data 28 de setembre de 2022, emès
pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost per les obres d’ampliació del sanejament del recinte
Firal de l’Estació, a les següents empreses:
-

Josep Vilanova SA
Obres Meroca SLU
Excavacions i canalitzacions Vilalta SL

Quart.- Atès que s’han presentat dues ofertes dins del termini establert a l’efecte,
subscrites per JOSEP VILANOVA SA i OBRES MEROCA SLU, i aquestes compleixen
els criteris establerts segons informe de valoració favorable.
Vist l’informe de valoració s’informa favorablement l’oferta presentada per l’empresa
OBRES MEROCA SLU, per haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Atès que la finalitat del contracte és cobrir una necessitat puntual i no recurrent o
periòdica, i que en cas que es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat,
s’inclourà en la planificació de necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix
l’article 28 de la LCSP.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa OBRES MEROCA SLU i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics

DECRETO
Primer.- Aprovar l’informe NI022022002088, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 28 de setembre de 2022, en el que es
motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa OBRES MEROCA SLU, amb NIF núm. B55268973, el contracte
menor de les obres d’ampliació del sanejament del recinte Firal de l’Estació, pel preu de
nou mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb noranta-quatre cèntims (9.448,94 €), IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en set mil vuit-cents nou euros amb quatre cèntims
(7.809,04 €) de pressupost net i mil sis-cents trenta-nou euros amb noranta cèntims
(1.639,90 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim previst per a l’execució de les obres serà de 1 mes, a partir
de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.448,94 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22140 160 61906 “Actuacions clavegueram ciutat” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 160 61906

Import
9448.94

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS CLAVEGUERAM CIUTAT
100
(PR22001 001 001 000 000
54700)

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012022000890.
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa OBRES MEROCA SLU.
S’aprova per unanimitat.
17.4. - CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL CARRER
LORENZANA, 15, PROPIETAT DE FAMÍLIA CANADELL CB, AMB DESTÍ A LES
DEPENDÈNCIES DE DINÀMIG
Núm. de referència : X2021054796
Antecedents
La Junta de Govern Local d’11 de novembre de 2021 va aprovar el contracte de lloguer
per a l’arrendament del local situat al carrer Lorenzana, núm. 15, propietat de la societat
Família Canadell CB, amb destí a dependències de DinàmiG, i va fixar el preu mensual
de l’arrendament en mil cinc-cents euros (1.500 €) més IVA.
L’arrendament té una durada de tres (3) anys, amb efectes a 1 de gener de 2021, per
tant finalitzarà el 31 de desembre de 2023.

La clàusula tres del contracte de lloguer estableix que la renda s’actualitzarà cada any
en funció de les variacions que experimenti, en els dotze mesos immediatament
anteriors a la data de cada actualització de l’Índex General de Preus al Consum, que
elaborarà l’Institut Nacional d’Estadística o organisme que el substitueixi. S’agafarà com
a base per a l’actualització, la renda que es satisfaci en el moment de l’actualització.
La Junta de Govern Local de 26 de gener de 2022, va acordar actualitzar la renda del
lloguer i es va fixar en mil cinc-cents noranta-set euros amb cinquanta cèntims (1.597,50
€/mes) més IVA.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de cedir el contracte de lloguer a DinàmiG
(Associació d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa).
Vist l’expedient i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda proposa
a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la cessió del contracte de lloguer del local situat al carrer Lorenzana,
núm. 15, destinat a dependències de DinàmiG, propietat de la societat Família Canadell
CB amb NIF ****, a DinàmiG (Associació d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa),
amb NIF P1700098E, amb efectes a 1 de gener de 2023.
Segon.- Establir que la durada del contracte és d’un any, amb finalització a 31 de
desembre de 2023, d’acord amb la clàusula dos del contracte de lloguer.
Tercer.- Establir que el preu mensual de l’arrendament, resultant de la darrera revisió de
preus, és de mil cinc-cents noranta-set euros amb cinquanta cèntims (1.597,50 €/mes),
més IVA.
Quart.- La renda s’actualitzarà cada any en funció de les variacions que experimenti, en
els dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització de l’Índex
General de Preus al Consum, que elaborarà l’Institut Nacional d’Estadística o Organisme
que el substitueixi. S’agafarà com a base per a l’actualització, la renda que es satisfaci
en el moment de l’actualització. Es considerarà com a data de referència per a
l’actualització, la que s’hagi publicat a 31 de desembre, per així aplicar-lo a l’1 de gener.
Tot això d’acord amb la clàusula tres del contracte d’arrendament.
Quart.- DinàmiG (Associació d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa), efectuarà
els pagaments corresponents amb càrrec al seu pressupost. A aquest efecte, Família
Canadell CB presentarà a Dinàmig el rebut mensual corresponent.
S’aprova per unanimitat.

17.5. - PRORROGAR LA CONCESIÓ D’ÚS DEL COMPLEX ESPORTIU DEL CAMP
MUNICIPAL D’ESPORTS
Núm. de referència : X2010007037
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió del dia 30 de setembre de 2010, va adjudicar a
la Unió Esportiva Olot SAD, amb NIF A17314840, la concessió administrativa d’ús del
complex esportiu del camp municipal d’esports, per un termini de 10 anys, amb efectes
del dia 23 d’octubre de 2010.
D’acord amb la clàusula 8a del Plec de clàusules administratives particulars que regeix
la concessió, un cop finalitzat el període de 10 anys, si hi havia acord per les dues parts
es podia prorrogar novament la concessió per un nou període de 5 anys més, a aprovar
d’any en any, fent un total de l’explotació improrrogable de 15 anys.
La Junta de Govern Local en sessió de data 18 de novembre de 2021 va acordar
prorrogar la concessió per un any, amb efectes del dia 23 d’octubre de 2021.
La Junta de Govern Local en sessió de data 27 de gener de 2022 va acordar la revisió
del preu de la concessió d’acord amb la variació de l’IPC de Catalunya de data 31 de
desembre de 2021, i en el mateix acord es fixava el preu del cànon corresponent al
període d’1 de gener a 22 d’octubre de 2022.
Atès que hi ha voluntat per ambdues parts de prorrogar la concessió.
Vist l’expedient administratiu CCS12010000021 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia 23 d’octubre de 2022, la
concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp municipal d’esports
adjudicada a favor de la Unió Esportiva Olot SAD, amb NIF A17314840.
Segon.- Fixar en cinc cents noranta-tres euros amb catorze cèntims (593,14 €) el cànon
de l’esmentada concessió. El detall d’aquest import és el següent:

113,78 € corresponents al període del 23 d’octubre al 31 de
desembre de 2022. Aplicació del 6,1 % sobre el preu del període de
23/10/2021 a 31/12/2021 en base a l’IPC de data 31/12/2021.
Aquesta part s’ingressarà dins els primers 5 dies del mes de desembre.

479,41 € corresponents al període de l’1 de gener al 22 d’octubre
de 2023. Aquest import es revisarà amb la variació de l’IPC de Catalunya
de data 31/12/22, d’acord amb el que estableix la clàusula 10a del Plec
de clàusules administratives particulars que regeix la concessió.
Aquesta part se satisfarà dins dels cinc primers dies de cada trimestre
natural.
S’aprova per unanimitat.
17.6. - DONAR COMPTE DE L’ACTA EMESA PEL JURAT DEL CONCURS DE
PROJECTES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA
COBERTA CLIMATITZADA D’US PÚBLIC I DE TITULARITAT MUNICIPAL
SITUADA A L’AVINGUDA SANT JORDI
Núm. de referència

: X2022034565

Antecedents:
La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de juliol de 2022 va aprovar l’expedient,
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques de la
licitació del concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la
direcció facultativa de les obres de construcció d’una piscina coberta climatitzada d’ús
públic i de titularitat municipal situada a l’avinguda Sant Jordi d’Olot, i la convocatòria de
licitació.
La Mesa de Contractació en sessió privada del dia 18 d’agost de 2022 va procedir a
l’obertura del Sobre 1 i atenent que la documentació presentada per les empreses
participants s’ajustava als plecs de clàusules, es van declarar admeses:

1- 080 ARQUITECTURA SLP
2- UTE GRAU CASAIS CALLÍS MOLINER
La Mesa de Contractació en sessió del dia 29 de setembre de 2022 va procedir a
l’obertura del sobre 2, i va traslladar als serveis tècnics municipals la documentació per
tal que emetessin informe sobre la solvència tècnica i la valoració del currículum vitae
general de les ofertes presentades. En data 11 d’octubre de 2022 el Cap de l’àrea de
Territori, Espai Públic i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Ramon Prat, va emetre
informe.
En data 2 de novembre de 2022 es va reunir el Jurat per tal de fer la valoració de treball
similar de les ofertes presentades, d’acord amb el que estableix el plec de clàusules
administratives particulars de la licitació.

Vist l’expedient administratiu CCS12022000040 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Donar compte de l’acta emesa pel Jurat en la reunió del dia 2 de novembre de
2022 per tal de valorar els treballs similars presentats pels licitadors en el concurs de
projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i direcció facultativa de les obres
de construcció d’una piscina coberta climatitzada d’us públic i de titularitat municipal
situada a l’avinguda Sant Jordi.
Segon.- Requerir als candidats per tal que presentin la documentació acreditativa de la
seva personalitat, capacitat, aptitud i solvència, així com l’acreditació d’estar al corrent
dels pagaments amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social, tal com estableix la clàusula 23 del plec de
clàusules administratives que regeixen la licitació.
Tercer.- Rebuda la documentació, l’òrgan de contractació dictarà resolució de selecció
dels candidats i els hi notificarà juntament amb els informes pertinent, i convocarà les
empreses seleccionades per efectuar una visita a les actuals instal·lacions i obrir la
possibilitat de formular preguntes relacionades amb el projecte.
Quart.- Publicar aquest acord al Perfil del Contractant.
S’aprova per unanimitat.
17.7. - SUBMINISTRAMENT D'UN DRON PER A LA POLICIA MUNICIPAL
Núm. de referència : X2022050533
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament d’una aeronau no tripulada,
DRON per a la Policia Municipal, com es desprèn de l’informe de data 3 d’octubre de
2022, emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de la Policia Municipal
d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament
d’una aeronau no tripulada DRON:

-

Acre Surveying Solutions
Stockrc FPV Aeromodelismo SL
Atyges Ingenieria SLL

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració NI022022000834, emès en data 3 de
novembre de 2022, han estat presentades dins del termini establert a l’efecte, dues
ofertes subscrites per “Acre Surveying Solutions” i “Stockrc FPV Aeromodelismo SL”.
Analitzades les ofertes, en data 26 d’octubre de 2022 es requereix a l’empresa Acre
Surveying Solutions que justifiqui la baixa temerària, la qual presenta dins del termini
establert a l’efecte.
Vista la justificació esmentada, s’informa favorablement l’oferta presentada per
l’empresa ACRE SURVEYING SOLUTIONS, per haver presentat l’oferta més
econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ACRE SURVEYING SOLUTIONS i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CC012021000834 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe NI022022002163, emès pel Sr. Ignasi López Clevillé,
sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot de data 3 d’octubre de 2022, en el
que es motiven les necessitats de contractar.

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa ACRE SURVEYING SOLUTIONS, amb NIF núm. B45462629, el
contracte menor del subministrament d’una aeronau no tripulada, pel preu de sis mil siscents cinquanta euros (6.650,00 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en cinc mil quatre-cents noranta-cinc euros amb vuitantaset cèntims (5.495,87 €) de pressupost net mil cent cinquanta-quatre euros amb tretze
cèntims (1.154,13 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de 2 mesos, a partir de la data de recepció de la
notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.650,00 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22180 132 63903 “Equipament servei seguretat” del Pressupost
municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 63903

Import
6650.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR22100 001 001 001 000 000
25000)

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012021000834.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: ACRE SURVEYING SOLUTIONS.
S’aprova per unanimitat.
17.8. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA RECURSOS
EDUCATIUS 22-23. / PÍNDOLES
Núm. de referència : X2022056407
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000942 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Tipus de Contracte:
SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents:
Primer.- Atès que és necessària la contractació de #CIRCUIT PÍNDOLES de la
companyia CULTURA TANGENT dins la programació de RECURSOS EDUCATIUS 2223, que realitza l'empresa CULTURA TANGENT, S.L. com es desprèn de l'informe de

data 03-11-2022 , emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES,
amb el vist-i-plau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa CULTURA TANGENT, S.L. i atès que
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226094 EDUCATIUS
ESCENICS ESCOLES GARROTXA i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
PROPOSA
Primer.- Adjudicar, a favor de CULTURA TANGENT, S.L., amb CIF. B67244061, de
PREMIÀ DE MAR, BARCELONA, Espanya el contracte privat que té per objecte
l'espectacle #CIRCUIT PÍNDOLES pel preu de SET MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS
AMB VINT euros 7.526,20 €, IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que
hauran de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 6.220€
IVA (21)%: 1.306,20€

Segon.- #CIRCUIT PÍNDOLES es portarà a terme entre els dies 23 i 25 de novembre
de 2022
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.526,20€, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa CULTURA TANGENT, S.L. en els termes que consten en el
contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 22 499 333 226094 EDUCATIUS ESCENICS ESCOLES
GARROTXA del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22499 333 226094

Import
7526.20

Descripció
EDUCATIUS ESCENICS ESCOLES
GARROTXA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 012 070 099 000 000

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d'actuació entre les parts.
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa CULTURA TANGENT, S.L.
Setè.- CULTURA TANGENT, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000942.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE
SETEMBRE AL 15 D'OCTUBRE DE 2022
úm. de referència

: X2022056741

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 17 d’octubre de 2022,
amb número d’expedient PS032022000011.
Vist l’expedient administratiu RH132022000158 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació realitzats des del 16 de setembre al 15 d’octubre de 2022:

Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****– Sergent
24/09/22 TASQUES FORA DE SERVEI– 963
24/09/22 TASQUES FORA DE SERVEI– 963
24/09/22 TASQUES FORA DE SERVEI– 963
25/09/22 TASQUES FORA DE SERVEI– 963
25/09/22 TASQUES FORA DE SERVEI– 963
12/10/22 TASQUES FORA DE SERVEI– 963
12/10/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 963
13/10/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951
15/10/22 FIRA DIBUIX SANT LLUC - 252
15/10/22 FIRA DIBUIX SANT LLUC – 252

1
1
2
5
1
1
1
1
7
3

31,59
31,59
63,18
157,95
31,59
31,59
31,59
27,08
265,37
113,73

****– Agent
14/10/22 REFORÇ TORN - 952
15/10/22 REFORÇ TORN – 964

2
6

45,14 €
160,56 €

****– Agent
15/10/22 FIRA DEL DIBUIX SANT LLUC – 252
15/10/22 REFORÇ TORN – 964

8
8

226,72 €
214,08 €

****– Agent
25/09/22 REFORÇ TORN - 963

6

141,72 €

****– Agent
25/09/22 REFORÇ TORN – 963

6

141,72 €

****– Agent
12/10/22 REFORÇ TORN – 964
13/10/22 REFORÇ TORN – 952

2
6

53,52
135,42 €

****– Agent
15/10/22 FIRA DEL DIBUIX SANT LLUC – 252

8

226,72 €

****– Caporal
24/09/22 REFORÇ TORN – 963
24/09/22 REFORÇ TORN - 964

4
8

103,68 €
234,24 €

****– Agent
11/10/22 REFORÇ
12/10/22 REFORÇ
14/10/22 REFORÇ
15/10/22 REFORÇ

952
964
952
964

2
6
2
6

45,14
160,56
45,14
160,56

****– Caporal
24/09/22 REFORÇ TORN – 963

4

103,68 €

TORN
TORN
TORN
TORN

–
–
–
–

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

24/09/22 REFORÇ TORN - 964

8

234,24 €

****– Agent
13/10/22 REFORÇ TORN – 952

8

180,56 €

****– Sergent
01/10/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 963
06/10/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951

1
1

31,59 €
27,08 €

****– Agent
09/09/22 FESTES DEL TURA – 253
23/09/22 REFORÇ TORN – 952
24/09/22 REFORÇ TORN – 964
12/10/22 REFORÇ TORN – 964
11/10/22 REFORÇ TORN - 952

8
2
6
6
2

256,96
45,14
160,56
160,56
45,14

****– Caporal
01/10/22 REFORÇ TORN – 963
01/10/22 REFORÇ TORN – 964
15/10/22 FIRA DIBUIX SANT LLUC - 252

4
8
8

103,68 €
234,24 €
248,88 €

****– Agent
15/10/22 FIRA DIBUIX SANT LLUC – 252

8

226,72 €

****– Agent
15/10/22 FIRA DIBUIX SANT LLUC– 252

7

198,38 €

TOTAL

184

€
€
€
€
€

5.137,59€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 13001

S’aprova per unanimitat.

Import
5137.59

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

19.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE SETEMBRE AL
15 D'OCTUBRE DE 2022
Núm. de referència : X2022056759
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052022000012 de data de 17
d’octubre de 2022.
Vist l’expedient administratiu RH132022000159 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de setembre al 15
d’octubre de 2022:
Nom i Cognoms

Dies

Serveis

CAPORALS
****

6

Nocturnitat

163,74 €

****

81,87 €
191,03 €
163,74 €

3

Nocturnitat

****

7

Nocturnitat

****

6

Nocturnitat

3
3
7
3
10
7
7
6
7
7
5
7
13

Nocturnitat

AGENTS
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

Import (€)

56,70 €
56,70 €
132,30 €
56,70 €
189,00 €
132,30 €
132,30 €
113,40 €
132,30 €
132,30 €
94,50 €
132,30 €
245,70 €

****

3
3
3
6
2
5
2

****
****
****
****
****
****
TOTAL

Nocturnitat

56,70 €
56,70 €
56,70 €
113,40 €
37,80 €
94,50 €
37,80 €

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

2.660,48 €

131

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 121031

Import
2660.48

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
20.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE
SETEMBRE AL 15 D'OCTUBRE DE 2022
Núm. de referència

: X2022056769

Vist l’expedient administratiu RH132022000160 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022022002230 de
data de 18 d’octubre de 2022, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades des del dia 16 de setembre al 15 d’octubre
de 2022:
Cognoms i Nom

Data

Hores

Import

3,78
0,97

88,21 €
19,55 €

S. Diürn

16/10/2022

S. Diürn Festiu

2,08

49,13 €

16/10/2022

S. Nocturn Festiu

0,73

19,53 €

FUSTERS Oficial 1º

2,87
2,87

57,83 €
57,83 €

Pintors Oficial 1º

8,8

210,14 €

S. Diürn Festiu

1,10

25,98 €

20/09/2022

****
De 20:40 a 21:46 h - Diversos carrers - Fira de

Tipus

13/10/2022

****
De 16:06 a 18:58 h - Diversos carrers Festes del Tura - Desmuntatge elements
festes

/

Oficial 1º

****
De 15:57 a 16:55 h - Diversos carrers - Fira
de Sant Lluc - Muntatge elements fira
De 19:54 a 21:59 h - Diversos carrers - Fira de
Sant Lluc - Desmuntatge elements fira
De 22:00 a 22:44 h - Diversos carrers - Fira de
Sant Lluc - Desmuntatge elements fira

Brigada
servei

15/10/2022

S. Diürn

Sant Lluc - Muntatge/desmuntatge elements fira
De 06:17 a 11:03 h - Diversos carrers - Fira de
Sant Lluc - Muntatge/desmuntatge elements fira
De 19:47 a 21:59 h - Diversos carrers - Fira de
Sant Lluc - Desmuntatge elements fira
De 22:00 a 22:44 h - Diversos carrers - Fira de
Sant Lluc - Desmuntatge elements fira

15/10/2022

S. Diürn Festiu

16/10/2022

S. Diürn Festiu

16/10/2022

S. Nocturn Festiu

TOTAL

4,77

112,67 €

2,2

51,96 €

0,73

19,53 €

356,18 €

Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22142 1532 13001

Import
88.21

0

Despeses 22142 1522 13001

267.97

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142 VIES
002 999 999 999 999
PUBLIQUES
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002 999 999 999 999
EDIFICIS

S’aprova per unanimitat.
21.1. - PAGAMENT GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A UN TREBALLADOR
ADSCRIT A VIA PÚBLICA PELS SERVEIS REALITZATS EL DIES 8-9-10-11 DE
SETEMBRE DE 2022 I EL 15 D'OCTUBRE DE 2022
Núm. de referència : X2022056790
Vist l’expedient administratiu RH132022000161 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
Vist que ****, funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb la categoria d’assentador de
mercats, inclòs en el Grup E, va realitzar 8 hores en motiu de la organització de la
instal·lació, muntatge i desmuntatge de les fires durant les Festes del Tura els dies 8,
9, 10 i 11 de setembre de 2022, d’acord amb el calendari laboral d’aquest Ajuntament
Vist que ****, funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb la categoria d’assentador de
mercats, inclòs en el Grup E, va realitzar 9 hores en motiu de la organització del
muntatge, desmuntatge i desenvolupament tant del “mercat extraordinari de roba” com
de les atraccions infantils de la Fira de Sant Lluc el dia 15 d’octubre de 2022, d’acord
amb el calendari laboral d’aquest Ajuntament
Primer.- Pagament d’una gratificació extraordinària per treball en dia festiu (8-9-1011/09/22) a **** per un total de 8 hores per import de 166,24 euros.
Segon.- Pagament d’una gratificació extraordinària per treball en dia festiu (15/10/22) a
**** per un total de 9 hores per import de 187,02 euros.
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22130 4313 13001

S’aprova per unanimitat.

Import
353.26

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES ASSENTADOR
230 001 999 999 999 999
MERCATS

22.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE
SETEMBRE AL 15 D'OCTUBRE DE 2022
Núm. de referència : X2022056805
La regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres realitzades des del 15 de setembre al 16 d’octubre de
2022:
Nom i Cognoms

Subàrea

Data

****
****
****

OAC
Brigada
Secretaria

29/09/22
08/10/22
01/10/22

Serveis
Ple municipal
Assistència casament
Assistència casament

Núm/
hores
4
1
1

TOTAL

Import €
70,96 €
44,56 €
44,56 €
160,08€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 13001

Import
115.52

0

Despeses 22142 150 13001

44.56

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
130 001 999 999 999 999
GENERAL
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002 999 999 999 999
ADM.GRAL.

S’aprova per unanimitat.
23.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 16
DE SETEMBRE AL 15 D'OCTUBRE DE 2022
Núm. de referència : X2022056817
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 18 d’octubre
de 2022 d’expedient NI022022002277, del director tècnic de la Brigada Municipal de
data de 18 de novembre de 2022 amb número d’expedient NI022022002229, l’informe
del cap de l’àrea d’Informàtica de data de 17 d’octubre de 2022 amb número d’expedient
NI022022002262 i l’informe del cap d’àrea d’Esports de data de 18 d’octubre de 2022
amb número d’expedient NI022022002288.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 28/01/2022 amb
número d’expedient RH132022000009 en la qual signava l’import unitari de les hores de
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes
autònoms per a l’any 2022.

Vist l’expedient administratiu RH132022000163 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

Sortida
reten acte
programat
Hores
excedent
sortida

Sortida
reten festiu

Servei

Sortida
reten
laborable

Nom i Cognoms

Reten
setmana

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de setembre al 15 d’octubre de 2022.

Import (€)

****

Brigada

1

3

-

-

-

310,87 €

****

Brigada

1

2

-

-

-

253,14 €

****

Brigada

3
8

-

-

-

-

310,87 €

****

1
1

-

Brigada

****

Brigada

1

1

1

-

-

300,39 €

****

Informàtica

2

-

-

-

-

283,44 €

****

Informàtica

1

-

-

-

-

141,72 €

****

Informàtica

1

-

-

-

-

141,72 €

****

Informàtica

1

-

-

-

-

141,72 €

****

1

-

-

-

-

141,72 €

1

-

-

-

-

141,72 €

1

-

-

-

-

141,72 €

1

-

-

-

-

141,72 €

****

Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Esports

2

-

-

-

-

283,44 €

****

Esports

1

-

141,72 €

Esports

1

-

-

****

-

-

-

141,72 €

****
****
****

603,56 €

3.621,19
€

TOTAL

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

S’aprova per unanimitat.

Partida
22142 165
22120 920
22140 151
22140 165
22141 134
22330 342

15300
15300
15300
15300
15300
15300

Import
1778.83
708.60
283.44
141.72
141.72
566.88

Descripció
RETENS ENLLUMENAT BRIGADA
RETENS INFORMATICA
RETENS URBANISME
RETENS ENLLUMENAT
RETENS MOBILITAT
RETENS
PERSONAL
INSTAL.LACIONS

CC1 CC2
142 002
120 001
140 001
142 002
140 001
ESPORTS
330 015

CC3
999
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999
999

24.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA COBERTURA
DEFINITIVA DE DUES PLACES D’EDUCADOR/A TUTOR/A
Núm. de referència: X2022056627

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig
de 2022, va acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022
d’estabilització de l’ocupació temporal en compliment del que estableix la Llei 20/2021,
de 28 de desembre, la qual conté set places vacants de personal laboral fix, personal
docent, categoria educador/a d’escola bressol, grup C, subgrup C1, pel sistema de
concurs en torn lliure pel procés d’estabilització.
L’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 d’estabilització de
l’ocupació temporal es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número
89 de 10 de maig de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669
de 17 de maig de 2022.
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva de set places vacants de personal laboral fix, personal docent, categoria
educador/a d’escola bressol, grup C, subgrup C1, pel sistema de concurs en torn lliure
pel procés d’estabilització, vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i
incloses a les ofertes d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

25.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA COBERTURA
DEFINITIVA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’EMPRESA.
Núm. de referència: X2022056844

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig
de 2022, va acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022
d’estabilització de l’ocupació temporal en compliment del que estableix la Llei 20/2021,
de 28 de desembre, la qual conté una plaça vacant de personal laboral fix, categoria
tècnic/a mitjà/na d’empresa, grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs oposició en
torn lliure pel procés d’estabilització.
L’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 d’estabilització de
l’ocupació temporal es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número
89 de 10 de maig de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669
de 17 de maig de 2022.
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça vacant de personal laboral fix, categoria tècnic/a mitjà/na
d’empresa, grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs oposició en torn lliure pel procés
d’estabilització, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta
d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

26.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA COBERTURA
DEFINITIVA D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Núm. de referència: X2022056848

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig
de 2022, va adoptar l’acord de la modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys
2019 i 2020 que afecta a les places procedents del procés d’estabilització regulat en la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i que encara no han estat
convocades, la qual conté una plaça vacant de personal laboral fix, categoria auxiliar de
biblioteca, grup C, subgrup C2, pel sistema de selecció de concurs en torn lliure pel
procés d’estabilització.
L’acord de modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys 2019 i 2020 es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 89 de 10 de maig de 2022 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669 de 17 de maig de 2022.
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça de personal laboral fix, categoria auxiliar de biblioteca, grup C,
subgrup C2, pel sistema de selecció de concurs en torn lliure pel procés d’estabilització,
vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació
pública d’estabilització de l’ocupació temporal.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

27.1. - OBRES MÍNIMES D’ADEQUACIÓ PER L’ÚS PROVISIONAL ASSOCIATIU,
CULTURAL I DE LLEURE DE DUES ENTITATS A L’EDIFICI DE LA SEU A LA
GARROTXA DEL COL.LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS
AVINGUDA EUROPA, 36.- PROPOSANT EXPOSAR I SOL·LICITAR INFORME
Núm. de referència

: X2022048239

Vista la memòria valorada de les obres mínimes d’adequació per l’ús provisional
associatiu, cultural i de lleure de dues entitats a l’edifici de la seu a la Garrotxa del
Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació de Girona,
redactada pels serveis tècnics municipals en data setembre de 2022, que té per objecte
obres mínimes d’adequació per l’ús provisional associatiu, cultural i de lleure de dues
entitats a l’edifici de la delegació de la Garrotxa del Col·legi Oficial d’Aparelladors,
Arquitectes tècnics, i Enginyers de l’Edificació de Girona. Les entitats destinatàries són:
- Grup Escoltes i Guia Nostra Dona del Tura, i,
- Associació de Veïns del Barri del Morrot.
Vist l’art. 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme, modificat pe la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i l’art. 67 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística conforme al qual l’Ajuntament ha de sotmetre l’expedient al tràmit
d’informació pública pel termini de 20 dies i, simultàniament, ha de sol·licitar el
corresponent informe a la comissió territorial d’urbanisme, que l’ha d’emetre en el termini
màxim de dos mesos.
En relació a l’expedient UPOM2022000029, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- EXPOSAR AL PÚBLIC pel termini de vint dies, l’expedient corresponent a la
memòria valorada de les obres mínimes d’adequació per l’ús provisional associatiu,
cultural i de lleure de dues entitats a l’edifici de la seu a la Garrotxa del Col·legi
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació de Girona, redactada pels
serveis tècnics municipals en data setembre de 2022, amb la inserció del corresponent
edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Tauler d’Anuncis de la Seu
Electrònica Municipal
SEGON.- SOL·LICITAR el corresponent informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona.
S’aprova per unanimitat.

28.1. - MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG CENTRAL DEL PASSEIG DE BARCELONA, D'OLOT.- PROPOSANT
APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2022040003

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia
18 d’agost de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la memòria
valorada per a la instal·lació d’enllumenat públic al passeig central del Passeig de
Barcelona d’Olot, redactada per Plana Hurtós Enginyers en data juliol de 2022.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 184 de data 26 de setembre de 2022.
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat
al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2022000025, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la memòria valorada per a la instal·lació
d’enllumenat públic al passeig central del Passeig de Barcelona d’Olot, redactada per
Plana Hurtós Enginyers en data juliol de 2022.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de
l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
29.1. - PROJECTE D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'OAC A LES DEPENDÈNCIES
DE LA POLICIA MUNICIPAL D'OLOT.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2022041817

La Junta de Govern Local de data 25 d’agost de 2022 va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’obres d'adequació de l'OAC a les
dependències de la Policia municipal d'Olot.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 184 de data 26 de setembre de 2022.

Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat
al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2022000026, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obres d'adequació de l'OAC a
les dependències de la Policia municipal d'Olot.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de
l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
30.1. - MEMÒRIA VALORADA PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE JOCS
INFANTILS AL PARC DE LES MORES.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2022051710

Vista la memòria valorada per al subministrament i muntatge de jocs infantils al Parc de
les Mores d’Olot, redactada pel director de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas en data
novembre de 2022, que té per objecte el muntatge de diversos jocs infantils i la formació
de l’àrea de protecció de sorra necessària, així com el canvi d’ubicació d’un element de
joc existent (taula ping-pong) i l’enderroc d’una base de formigó.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2022000035, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per al subministrament i muntatge de jocs
infantils al Parc de les Mores d’Olot, redactada pel director de l’Àrea de Territori, Ramon
Prat Molas en data novembre de 2022.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

31.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REHABILITACIÓ DE CASA ENTRE MITGERES
AL NUCLI ANTIC D'OLOT, SITUADA AL CARRER VALLS VELLS, 13.
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****-C DELS VALLS VELLS N.0013
Núm. de referència

: X2022031176

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REHABILITACIÓ
D’HABITATGE ENTRE MITGERES situat al carrer Valls Vells, núm. 13, segons projecte
redactat pels arquitectes **** i en representació de la propietat.
Identificació de l’expedient: OMA32022000058
Situació: C DELS VALLS VELLS N.0013
1.- En data 26/05/2022, **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte d’obres
majors per REHABILITACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES, amb situació al carrer
C DELS VALLS VELLS N.0013.
2.- En data 2/08/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 2/08/2022 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl Zona de rehabilitació de les estructures edificatòries lineals,
Clau 6.2.
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.

La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres
(OMA32022000058), per REHABILITACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES, amb
situació al C DELS VALLS VELLS N.13, del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es
detalla/m seguidament
Num liquidció
CRA2022600049

Import
520.91

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 94957.12 euros
Base liquidable Drets
(3)
94957.12

3798.28

%
bonifica
ció
95

Drets definitius

Taxes

Total Drets

189.91

331.00

520.91

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
520.91
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.

Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,

quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: assumeix de l’arquitecte tècnic signat i visat, i
la designació del coordinador de seguretat i salut; document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista.
• Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar el projecte bàsic i executiu visat,
acompanyat de certificat de concordança amb el projecte presentat i aprovat.
• Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicat amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
• Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla Especial del
Nucli Antic d’Olot
S’aprova per unanimitat.

31.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT (ESTACIÓ
TRANSFORMADORA) AL C DE RAMÓN I CAJAL N.0001
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
TECNOHABITATGES 21 SL-C DE RAMÓN I CAJAL N.0001
Núm. de referència : X2022039429
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de TECNOHABITATGES 21 SL per
MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR
AÏLLAT (ESTACIÓ TRANSFORMADORA) al C DE RAMÓN I CAJAL N.1, del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000085
Situació: C DE RAMÓN I CAJAL N.0001
1.- En data 29/07/2022, TECNOHABITATGES 21 SL amb DNI: B4274535-6, representat
per **** , presenta projecte d’obres majors per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ
D'EDIFICI
PLURIFAMILIAR
AÏLLAT
(ESTACIÓ
TRANSFORMADORA), amb situació al carrer C DE RAMÓN I CAJAL N.1, d’Olot.
2.- En data 26 de setembre de 2022 l’Enginyer Municipal ha emès informe tècnic
favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’edificació aïllada plurifamiliar
d’intensitat 2 (clau 13.2).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.

La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a TECNOHABITATGES 21 SL amb DNI: B4274535-6, representat
per **** , llicència d’obres (OMA32022000085), per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ
D'EDIFICI
PLURIFAMILIAR
AÏLLAT
(ESTACIÓ
TRANSFORMADORA), amb situació al C DE RAMÓN I CAJAL N.1, del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es
detalla/m seguidament
Num liquidció
COA2022600072

Import
68.2

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 0 euros
Base liquidable Drets
(3)
0

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
0
0
0
Garanties:

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
68.20
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.

Total Drets
68.20

68.20

Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,

quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars:
1. Es mantenen les condicions particulars de la llicència d'obres d’edificació concedida
per acord de la Junta de Govern Local el dia 26/08/2021.
2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’accés de vehicles a l’obra, que correrà a
càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de l’Ordenança
Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
3. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
4. Un cop finalitzada l’obra cal presentar certificat final d’obra, juntament amb el certificat
de posada en funcionament de les mesures actives i passives de prevenció i seguretat
contra incendis. Respecte a l’article 20 de la llei esmentada i l’article 20 del RD
513/20174.
5. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la

llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
6. Prèviament a la concessió de la llicència de primera utilització dels habitatges caldrà
la presentació d’un butlletí de la instal·lació de la infraestructura comuna a l’edifici per a
l’accés als serveis de telecomunicació, segons Orden CTE/1296/2003.
7. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats previstos en
el projecte presentat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. (Ordenança
general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). Els
contenidors de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i
de càrrega posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres,
de plàstic de color beix amb tapa plana marró i de càrrega posterior.
8. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
32.1. - BAIXA I ALTES ALS SERVEIS VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL
Núm. de referència

: X2022055920

En relació a l’expedient PC042022000049 de gestió de l’associació de voluntaris de
protecció civil d’Olot, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Seguretat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:

•

Actualització de les persones membres de l’associació de voluntaris/àries de
protecció civil d’Olot l’any 2022 mitjançant l’aprovació per junta de govern de les
altes i baixes que s’han produït i que són:
ALTES*
NOM
COGNOMS
DNI
****
****
****

****
****
****

****
****
****

BAIXES
NOM

COGNOMS

DNI

****
****
****
(*)De tots/es aquests/es voluntaris/àries es disposa del full de compromís degudament signat
per tal de poder tirar endavant l’alta a l’associació al Departament d’Interior a través de l’EACAT
junt amb l’acord de junta.

•

Tramitació de les altes i baixa al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya via EACAT.

S’aprova per unanimitat.
33.1. - PLA AUTOPROTECCIÓ FIRA DINÀMIG 2022

Núm. de referència

: X2022053385

En relació a l’expedient PC012022000012 del Pla d’autoprotecció de la Fira Orígens
2022, i vist l’expedient administratiu amb l’informe de validació del document i
antecedents corresponents, la regidora delegada de Seguretat, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
•

Aprovar el Pla d’autoprotecció de la Fira Orígens 2022.

•

En edicions anteriors hi ha hagut modificacions d’última hora en el muntatge dels
estands de la Fira amb efecte únicament a la distribució dels mateixos a la
cartografia i sense afectació, en cap cas, al contingut del document. Si s’escau
s’afegirà la cartografia modificada a l’expedient per tal de disposar de la
documentació actualitzada.

S’aprova per unanimitat.

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart de nou i per constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

